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Zápisnica zo 14. rokovania rady Fondu na podporu umenia 
 
Dátum a hodina: dňa 14. 12. 2022 o 14.00 hod. 
Miesto: Cukrová 14, Bratislava 
Prítomní: Dušan Buran, Rastislav Steranka, Anna Miklovičová, Marta Součková, Silvia Stasselová, Igor 

Piačka, Alžbeta Lukáčová, Matúš Bieščad, Jozef Kovalčik, Eva Turanská, Veronika Krejčová, Damas 

Gruska, Monika Mikušová 

 

Neprítomní: Irina Čierniková 
 
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) D. Buran, otvoril 14. rokovanie 
rady a poveril R. Steranku overením zápisu zo zasadnutia. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rada fondu schválila R. Steranku za overovateľa zápisu zo 14. rokovania rady fondu. Hlasovania sa 

nezúčastnila Silvia Stasselová. 

 
 
Program:  

 
1. Schválenie programu. 
2. Informácia o podporených žiadostiach vo Výzve č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o finančné 

prostriedky – predkladá riaditeľ FPU. 
3. Schválenie výziev na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky na rok 2023 – predkladá 

riaditeľ FPU. 
4. Schválenie navýšenia alokácií pre podprogramy na rok 2023– predkladá riaditeľ FPU. 
5. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 – predkladá riaditeľ FPU. 
6. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2022 - predkladá riaditeľ FPU. 
7. Menovanie členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – predkladá riaditeľ FPU. 
8. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – Výzva č. 5/2023 na predkladanie 

žiadostí o finančné prostriedky  – predkladá riaditeľ FPU. 
9. Žiadosti o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu – predkladá riaditeľ FPU. 
10. Žiadosti o odpustenie pohľadávok – predkladá riaditeľ FPU. 
11. Informácia o činnosti kancelárie od 1. 12. 2022 do 14. 12. 2022 – predkladá riaditeľ FPU. 
12. Rôzne. 

K bodu č. 1:  
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou predmetný materiál a návrh 

programu zasadnutia Predseda rady fondu vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a 

doplnenie návrhu programu. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení navrhovaného programu. 

Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnila S. Stasselová. 
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K bodu č. 2:  
Riaditeľ fondu informoval o podporených žiadostiach vo Výzve č. 1/2023 a 2/2023 na predkladanie 

žiadostí o finančné prostriedky. O podporených žiadostiach boli na zasadnutí rady referovať 

predsedníčky a predseda odborných komisií Veronika Krejčová, Damas Gruska a Monika Mikušová. 

Rada vzala na vedomie ich pripomienky a komentáre, ktoré budú po vyhodnotení na pôde FPU slúžiť 

ako korektív pri najbližšej zmene Štruktúry podpornej činnosti FPU. 

 

Podprogram: 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier  

Odborná komisia: Adamov Marek, Medelský Borivoj, Mrvová Zuzana, Sujová Ivana, Timčíková Zuzana 

Výsledky hodnotenia:  
 

Názov podprogramu Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci 
výzvy 
/ EUR 

Alokácia* 
navýšená 
na sumu / 
EUR 

Počet 
podpore
ných 
žiadostí 

Navrhovaná 
výška podpory 
/ EUR 

2.2.1 Aktivity väčších 
kultúrnych a 
umeleckých centier na 
rok 2023 

5 538 856,- 300 000,- 310 000,- 4 310 000,- 

2.2.2 Aktivity malých 
kultúrnych a 
umeleckých centier 

36 1 703 936,- 700 000,-  N/A 26 700 000,- 

Názov podprogramu Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci 
výzvy 
/ EUR 

Alokácia* 
navýšená 
na sumu / 
EUR 

Počet 
podpore
ných 
žiadostí 

Navrhovaná 
výška podpory 
/ EUR 

2.2.1 Aktivity väčších 
kultúrnych a 
umeleckých centier na 
rok 2024 

4 486 000,- N/A N/A 2 220 000,- 

2.2.1 Aktivity väčších 
kultúrnych a 
umeleckých centier na 
rok 2025 

4 497 000,- N/A  N/A 2 220 000,- 

 
 
Podprogram: 2.3 Vydávanie časopisov  

Odborná komisia: Vojtech Miloslav, Kepštová Ľubica, Frank Michal, Pařízek Michal, Krejčová 

Veronika, Fabuš Pavol, Juhásová Jana 

Výsledky hodnotenia:  
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Názov 
podprogramu 

Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci 
výzvy 
/ EUR 

Alokácia* 
navýšená 
na sumu / 
EUR 

Uviesť 
číslo 
uznesenia 
v prípade 
navýšenia 
alokácie 
Radou 

Počet 
podpore
ných 
žiadostí 

Navrhovan
á výška 
podpory / 
EUR 

 2.3.1 Vydávanie 
a distribúcia 
tlačených 
časopisov 

   23  731 370,- 300 000,-  N/A N/A 19 

 
   283 350  

2.3.2                   
Vydávanie 
internetových 
časopisov 

     30 541 399,- 200 000,- N/A N/A 22 

 
 

224 000 

 
Podprogram: 1.4 Vizuálne umenie  

Odborná komisia: Anoškinová Viera, Kovačovský Patrik, Kučová Michaela, Mikušová Monika, Paľo 
Ľuboslav 
Výsledky hodnotenia:  

Názov podprogramu Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci výzvy 
/ EUR 

Počet 
podporených 
žiadostí 

Navrhovaná výška 
podpory / EUR 

 1.4.5 Aktivity 
nezávislých galérií a 
organizácií 

36 1 016 563,- 400 000,- 32 400 000,- 

 1.4.7 Medzinárodné 
mobility a prezentácie – 
vizuálne umenie - 
dotácia 

5  64 650,- 

120 000,-  

2 16 000,- 

 1.4.7 Medzinárodné 
mobility a prezentácie – 
vizuálne umenie - 
štipendium 

 22  85 922,- 20 56 658,- 

 
 
Podprogram: 1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn 

Odborná komisia: Cibulková Helena, Kružliaková Silvia, Lipková Michala, Mazalán Peter, Rozbora 
Richard 
 

Výsledky hodnotenia:  

Názov podprogramu Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci výzvy 
/ EUR 

Počet 
podporených 
žiadostí 

Navrhovaná výška 
podpory / EUR 

 1.4.4 Individuálne a 
kolektívne výstavné a 
prezentačné aktivity – 
dizajn 

12 199 460,- 120 000,- 12 120 000,- 
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Podprogram: 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza  

Odborná komisia: Mrvová Zuzana, Trnovská Katarína, Feglová Viera, Gruska Damas, Kilíková Karin, 
Marko Rastislav, Strážay Pavel 
 
Výsledky hodnotenia:  

Názov podprogramu Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci výzvy 
/ EUR 

Počet 
podporený
ch žiadostí 

Navrhovaná výška 
podpory / EUR 

 6.1.1 Mesto kultúry – 
prípravná fáza 

3 30 000,- 30 000,- 3 30 000,- 

 

Podprogram: 1.1 Divadlo 

Odborná komisia: Dzadíková Lenka, Hrčka Juraj, Krištof Martin, Poliščák Šnircová Zuzana,  

Schulczová Valéria 

Výsledky hodnotenia:  

Názov podprogramu Počet 
úplných 
žiadostí 

Žiadaná fin. 
podpora / 
EUR 

Alokácia 
v rámci výzvy 
/ EUR 

Počet 
podporený
ch žiadostí 

Navrhovaná výška 
podpory / EUR 

 1.1.4 Festivaly, prehliadky, 
súťaže – divadlo  

27 842 322 € 250 000 € 10 250 000 € 

 1.1.6 Medzinárodné 
mobility a prezentácie – 
hudba - štipendium 

2 3 610 € 

80 000 € 

2 3 610 € 

 1.1.6 Medzinárodné 
mobility a prezentácie – 
hudba - dotácia 

16 56 832 € 11 39 140 € 

 
Uznesenie č. 188/2022: 
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o pridelení finančných prostriedkov v 

rámci výzvy č. 1/2023 a 2/2023 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu 

umenia pre podprogramy: 

1.1 Divadlo 

1.4 Vizuálne umenie 

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier 

2.3 Vydávanie časopisov 

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza 

 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 
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K bodu č. 3:   
V tomto bode programu sa členovia rady zaoberali schválením výzvy č. 7/2023 a následne pristúpili k 

hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 189/2022: 
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje znenie výzvy 7/2023 na predkladanie žiadostí o finančné 
prostriedky z Fondu na podporu umenia na rok 2023, v znení predloženom na rokovaní rady. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnila S. Stasselová. 

 
 

K bodu č. 4: 
Členom rady bolo predložené navýšenie alokácií pre podprogramy výziev 5/2023. 

 

Výzva č. 5/2023 

Podprogram Žiadaná suma 
Pôvodná 

alokácia 
Nová alokácia 

1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier  170 735 EUR 50 000 EUR 70 000 EUR 

3.6 Výskum a vzdelávanie – medziodborové 1 577 117 EUR 430 000 EUR 500 000 EUR 

 

Uznesenie č. 190/2022: 
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje navýšenie alokácií pre výzvu č. 5/2023 v znení predloženom 
na rokovaní rady. 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Hlasovania sa nezúčastnila S. Stasselová. 

 

K bodu č. 5:  

Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 – predkladá riaditeľ FPU a Schválenie úpravy rozpočtu na rok 

2022 - predkladá riaditeľ FPU. 

 

Finančná manažérka fondu Zuzana Orság spolu s riaditeľom fondu informovali prítomných o návrhu 
rozpočtu fondu na rok 2023. Na základe uznesenia č. 6/2022 prijatého dňa 9. 12. 2022 odporúča 
Dozorná komisia Fondu na podporu umenia rade fondu schváliť návrh rozpočtu FPU na rok 2023. 
 
Uznesenie č. 191/2022: 
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje na základe odporúčania Dozornej komisie FPU návrh 
rozpočtu Fondu na podporu umenia na rok 2023 v znení, v akom je priložený k tomuto uzneseniu. 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  
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K bodu č. 6:  

V tomto bode programu finančná manažérka fondu Zuzana Orság spolu s riaditeľom fondu predložili 
členom rady úpravu rozpočtu fondu na rok 2022. Na základe uznesenia č. 7/2022 prijatého dňa 9.12. 
2022 odporúča Dozorná komisia Fondu na podporu umenia rade fondu schváliť úpravu rozpočtu FPU 
na rok 2022. 
 
Uznesenie č. 192/2022: 

Rada fondu na podporu umenia na základe odporúčania Dozornej komisie FPU schvaľuje úpravu 

rozpočtu Fondu na podporu umenia na rok 2022 v znení, v akom je priložený k uzneseniu. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

 

K bodu č. 7:  

Na zasadnutie rady bol v tomto bode predložený zoznam členov odborných komisií s končiacim 

funkčným obdobím. Členovia rady si preštudovali návrhy riaditeľa na členov odborných komisií Fondu 

na podporu umenia a o návrhoch jednotlivo hlasovali. Rada predĺžila členstvo v odborných komisiách 

pre tých členov, ktorým končí funkčné obdobie v mesiaci december 2022.  

 

K bodu č. 8:  

Členovia rady pristúpili k voľbe členov do odborných komisií Fondu na podporu umenia pre hodnotenie 
žiadostí vo Výzve č. 5/2023. Najskôr bolo vyžrebované celkové poradie členov jednotlivých odborných 
komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny členov predmetných odborných komisií 
a náhradníkov. Výsledky boli zaznamenané v hlasovacích hárkoch, ktoré sú prílohou k tejto zápisnici.  

K bodu č. 9:  

Rada sa zaoberala žiadosťami o zmenu použitia finančných prostriedkov fondu predloženými na 

rokovanie rady. Členovia rady po diskusii jednotlivo hlasovali o schválení žiadostí. Hlasovanie bolo 

zaznamenané do sumarizačného hárku, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 10:   
V tomto bode členovia rady posudzovali dve žiadosti o odpustenie pohľadávok. Členovia rady po 

diskusii hlasovali o schválení týchto žiadostí. 

 

V mesiaci jún 2022 predložil prijímateľ finančných prostriedkov Spoločnosť priateľov krásnej literatúry 

(ďalej „prijímateľ“) fondu žiadosť o odpustenie pohľadávky vo výške 13 875,- EUR (ďalej len „žiadosť“), 

ktorá mu vznikla zo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-231-00202, na základe ktorej 

boli vyplatené finančné prostriedky v celkovej sume 37 000,- EUR, a to na realizáciu projektu Literárny 

časopis Rozum.   

 

Vzhľadom na skutočnosť, že fond upravil podrobné pravidlá na predkladanie a rozhodovanie 

o žiadostiach o odpustenie dlhu (úprava Štatútu fondu zo septembra 2022) až po predložení žiadosti 

a kancelária fondu administratívnym nedopatrením nepredložila žiadosť rade fondu bez zbytočného 

odkladu po jej doručení navrhujem, aby rada, aj s poukazom na všeobecný zákaz retroaktivity (na 

prijímateľa a jeho žiadosť by sa mali uplatniť pravidlá platné v čase podania žiadosti), prijala žiadosť na 

prerokovanie a rozhodla o nej v zmysle platných predpisov. 
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Uznesenie 196/2022: 

Rada Fondu na podporu umenia prijíma na prerokovanie žiadosť o odpustenie dlhu prijímateľa  

Spoločnosť priateľov krásnej literatúry, ktorý mu vznikol zo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 21-231-00202.  

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

 

A/ Podklad na rokovanie Rady: žiadosť o odpustenie pohľadávky  

Projekt: 21-231-00202 - Literárny časopis Rozum 

Výška pridelenej dotácie: 37 000 Eur 

Prijímateľ/ka: Spoločnosť priateľov krásnej literatúry 

Požiadavka na vrátenie časti dotácie v sume: 13 875 Eur  

Popis problematiky: prijímateľ nedodržal termín vydania troch čísel časopisu, ktoré uviedol 

v záväzných vecných výstupoch v zmluve, čím porušil zmluvné podmienky, čo má za následok 

požiadavku na vrátenie pomernej časti dotácie (za čísla, ktoré boli vydané v iných termínoch ako mali 

byť podľa výstupov projektu). V zmluve je výslovne uvedené, že čísla, ktoré nebudú vydané v termíne 

uvedenom vo výstupoch nebudú uznané ako vydané v rámci projektu.  

Prijímateľ žiada o odpustenie tejto pohľadávky s odôvodnením, že výstupy projektu naplnil (čísla boli 

vydané v pôvodnom počte a distribuované), pri troch z nich však prišlo k omeškaniu oproti zmluve. 

Tento posun prijímateľ komunikoval s kanceláriou FPU, ale nie v dostatočnom predstihu ako určujú 

Zásady poskytovania prostriedkov, a teda táto zmena bola zamietnutá.  

Kancelária zistila rovnaký nedostatok v dvoch vyúčtovania prijímateľa súčasne. Prijímateľ v oboch 

prípadoch požiadal o odpustenie pohľadávky. Žiadosti však neboli chybou kancelárie predložené na 

prerokovanie Rade spoločne. Z toho dôvodu navrhujeme, napriek posudzovaniu prípadov na dvoch 

samostatných zasadnutiach Rady, pristupovať k prípadu ako k jednej žiadosti (podobne ako v prípade 

prijímateľa Laputa a Kontra) a neuplatniť pravidlo o akceptovaní iba jednej žiadosti o odpustenie 

pohľadávky v priebehu dvoch rokov.  

 

Uznesenie 197/2022: 

Rada Fondu na podporu umenia, na základe žiadosti prijímateľa Spoločnosť priateľov krásnej literatúry 

o odpustenie pohľadávky, ktorá mu vznikla na základe neskorého splnenia povinnosti predložiť 

vyúčtovanie, ktorá mu vyplývala zo zmluvy 21-231-00202, schvaľuje odpísanie predmetnej pohľadávky 

vo výške 90%, t.j. 12 488 EUR. Zvyšok pohľadávky vo výške 10%, t.j. 1 387 EUR, je prijímateľ povinný 

vrátiť Fondu na podporu umenia. 

Za: 6 
Proti: Bieščad, Steranka 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté.  

 

B/ Podklad na rokovanie Rady: žiadosť o odpustenie pohľadávky  

Projekt: 21-143-01382, Chýbajúci stĺp 

Výška pridelenej dotácie/štipendia: 1 800,00 € 
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Prijímateľ/ka: Kristián Németh 

Požiadavka na vrátenie dotácie v sume: 1 800,00 € 

Popis problematiky:  

Prijímateľ nepredložil vyúčtovanie projektu v zmluvne stanovenom termíne a kancelária ho vyzvala na 

predloženie vyúčtovania v dodatočnej lehote. Prijímateľ v registračnom systéme vypracoval 

vyúčtovanie projektu v stanovenej lehote, no fyzicky ho zaslal až 2 dni po uplynutí danej lehoty. 

Kancelária prijímateľa v súlade so zmluvou vyzvala na vrátenie pridelenej dotácie. 

Prijímateľ žiada o odpustenie pohľadávky s odôvodnením, že nedopatrením neodoslal vyúčtovanie 

projektu, keďže si myslel, že stačí v termíne vypracovať vyúčtovanie iba elektronicky. Prijímateľ uvádza, 

že projekt plne zrealizoval v súlade s účelom zmluvy a žiada o odpustenie pohľadávky. 

Kancelária vykonala kontrolu predloženého finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia projektu 

a všetky finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom zmluvy a riadne vyúčtované. 

Prijímateľ spolu so žiadosťou o odpustenie pohľadávky predložil kancelárii FPU uznanie dlhu v plnej 

výške pohľadávky.  

 

Uznesenie 198/2022: 

Rada Fondu na podporu umenia, na základe žiadosti prijímateľa Kristiána Németha literatúry 

o odpustenie pohľadávky, ktorá mu vznikla na základe neskorého splnenia povinnosti predložiť 

vyúčtovanie, ktorá mu vyplývala zo zmluvy 21-143-01382, schvaľuje odpísanie predmetnej pohľadávky 

vo výške 90%, t.j. 1620 EUR. Zvyšok pohľadávky vo výške 10%, t.j. 180 EUR, je prijímateľ povinný vrátiť 

Fondu na podporu umenia. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

K bodu č. 11: 

Informácia o činnosti kancelárie od 1. 12. 2022 do 14. 12. 2022 
- riaditeľ informoval o prebiehajúcich komisiách; 
- riaditeľ referoval členom rady o zasadnutí dozornej komisie dňa 9. 12. 2022; 
- 13. 12. 2022 prebehlo stretnutie na NKÚ s generálnym riaditeľom sekcie kontroly Mariánom 

Miškaninom; 
- riaditeľ informoval, že do kancelárie fondu bola doručená 1 nominácia na členov OK, ktorá 

bude predložená na januárovom zasadnutí rady. 

 

Uznesenie č. 199/2022:  

Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie činnosť kancelárie 1. 12. 2022 do 14.12.2022. 

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  
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K bodu č. 12: 
- Riaditeľ fondu v tomto bode informoval o probléme, ktorý sa týka zostavenia komisie pre 

podprogram 3.4 Výskum a vzdelávanie – vizuálne umenie. Z členskej základne hodnotiteľov nebolo 

v konflikte záujmov a zároveň mali čas hodnotiť len dve členky z deviatich. 

Rada na základe tejto informácie pristúpila k schváleniu rozšírenia členstva pre podprogram 3.4 

Výskum a vzdelávanie  - vizuálne umenie pre vybraných členov z oblasti vizuálneho umenia a galérií. 

Hlasovací hárok k rozšíreniu členstva OK je súčasťou tejto zápisnice. 

 

- Riaditeľ upozornil na nejednoznačnú formuláciu týkajúcu sa medzinárodných mobilít a prezentácii 

v Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2023. Preto rade navrhol zmenu vo všetkých príslušných 

podprogramoch tak, aby bolo pre žiadateľov/ky jasné, či sa budú môcť opätovne uchádzať o podporu 

na mobility, ak ich žiadosť bola formálne vyradená.  

 

Uznesenie 200/2022: 

Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje zmeny v Štruktúre podpornej činnosti na rok 2023 týkajúce 

sa medzinárodných mobilít a prezentácií v znení, v akom boli predložené na rokovanie rady.   

Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.  

 
Najbližšie zasadnutie rady: 18. 1. 2023 

 

Bratislava 14. 12. 2022  
Zápis vyhotovila: E. Turanská                                                                                             Dušan Buran 
Zápis overil: R. Steranka                                                                                  predseda Rady FPU 



Hlasovací hárok rady FPU 14.12.2022

Návrhy na členov odborných komisií Matúš Bieščad Dušan Buran Irina Čierniková Alžbeta Lukáčová Anna Miklovičová Igor Piačka Marta Součková Silvia Stasselová Rastislav Steranka Schválené radou

OK 1.7.1 a 1.7.2 Digitálne hry Miloslav Cinko za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 1.7.1 a 1.7.2 Digitálne hry Peter Jánošík za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 1.7.3 Digitálne hry - podujatia Miloslav Cinko za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 1.7.3 Digitálne hry - podujatia Peter Jánošík za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 3.6 Medziodborové výskumné a 
vzdelávacie aktivity Matej Cíbik za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 3.6 Medziodborové výskumné a 
vzdelávacie aktivity Marek Debnár za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 3.6 Medziodborové výskumné a 
vzdelávacie aktivity Soňa Gyárfáš Lutherová za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 3.6 Medziodborové výskumné a 
vzdelávacie aktivity Roman Hofreiter za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 3.6 Medziodborové výskumné a 
vzdelávacie aktivity Michal Lipták za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 3.6 Medziodborové výskumné a 
vzdelávacie aktivity Jaroslava Panáková za za nehlasoval/a za za za za za za áno

OK 4.2, 4.4.2, 4.5, 4.6 Magdaléna Čaprdová za za nehlasoval/a za za za za za za áno



Schválené 

radou

Poradie Prijímateľ Číslo projektu
Rada FPU týmto 

schvaľuje:
Číslo uznesenia Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala  

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa

A
Spolok slovenských 

spisovateľov
19-158-00657

zmeny vo výstupoch 

pri vyúčtovaní 

projektu
193/2022

x x x x x x x x áno

B

Kľúčik - združenie 

rodičov a priateľov 

detského súboru 

Matičiarik

19-432-05641 
sporné vyúčtovanie 

projektu 
194/2022

x x x x x x x x áno

C
En Vorentoe ( predtým 

Nový Priestor, o.z.)
19-125-03175

zmeny vo výstupoch 

pri vyúčtovaní 

projektu
195/2022

x x x x x x x x áno

Dušan Buran
Predseda rady FPU

Hlasovací hárok rady FPU 14. 12. 2022

p. Bieščad p. Miklovičová p. Čierniková p. Piačka p. Lukáčová p. Stasselová p. Součková p. Buran p. SterankaŽiadosti o zmenu využitia finančných prostriedkov FPU



Schválené 

radou

Program 2022 Meno a priezvisko Oblasť/Prierezové komisie Za Proti
Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala  

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržala 

sa
Za Proti

Zdržal 

sa

3.4, Martina Ivičič x x x x x x x x áno

3.4, Gabriela Kisová x x x x x x x x áno

3.4, Ivana Rumanová x x x x x x x x áno

3.4, Silvia Kružliaková x x x x x x x x áno

3.4, Michala Lipková x x x x x x x x áno

3.4, Paulína Ebringerová x x x x x x x x áno

3.4, Martin Vančo x x x x x x x x áno

3.4, Alena Piatrová x x x x x x x x áno

Dušan Buran

Predseda rady FPU

Rozšíerenie členstva odbornej komisie 

Hlasovací hárok z 14. zasadnutia rady 14. 12. 2022

p. Piačka p. Součková p. Stasselová p. Sterankap. Buran p. Biečšad p. Miklovičová p. Čierniková p. Lukáčová


